
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można 

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Zadanie 1 

Proszę ułożyć pytania do podkreślonych słów. 

 

A. W szkole pracują nauczyciele. 

B. Ich rodzice pojechali do Poznania. 

C. Michał jest bardzo uczciwy. 

D. W lesie rosną wysokie drzewa. 

E. Marta kupiła książkę.  

 

Zadanie 2 

W podanych wyrazach proszę podkreślić sylaby: cza, czo, cze, ecz, ucz, czu, acz 

 

A. mecz. 

B. uczeń. 

C. badacz. 

D. czoło. 

E. czuwać. 

F. czarownica. 

G. czekolada. 

 

Zadanie 3 

Proszę uporządkować zdania. 

 

A. ? na, , jak, imię, masz, cześć 

B. Anna, na, imię, mam 

C. nazywa, pan, dobry, jak, ?, się, dzień 

D. Borecki, nazywam, Maciej, się 

 

Zadanie 4 

Proszę przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania. 

 

Siedzieliśmy przy kolacji, ale było jeszcze widno, bo to się działo w sierpniu. I nagle 

usłyszeliśmy jakieś łomoty i straszne wrzaski. A potem złamał się płotek i do ogródka wpadł 

jakiś nieznajomy zwierz, wielki prawie jak nasz dom. Podbiegł do ściany i przytulił się do 

niej, jakby chciał się ukryć. Swój ogromniasty, żółwiowaty łeb wsadził przez otwarte okno do 

naszej kuchni i położył na stole. Trząsł się cały ze strachu. I miał się czego bać, bo za nim 

leciała gromada ludzi z kijami, drągami i kamieniami. 

 



I. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

 

W tekście został opisany 

 

A. kot. 

B. pies.  

C. zwierz. 

 

II. Proszę zaznaczyć P, jeśli wypowiedź jest prawdziwa lub F - jeśli jest fałszywa. 

 

A. Wielki zwierz wbiegł do ogródka wieczorem.   P/F 

B. Zwierz, kiedy wbiegł do ogródka, przytulił się do mamy.  P/F 

 

III. Synonimem związku frazeologicznego 'trząść się ze strachu' jest   

 

A. nic sobie z niczego nie robić. 

B. zachować zimną krew. 

C. bardzo się bać. 

 

IV. Proszę podkreślić  poprawne odpowiedzi. 

 

A. Zwierz wszedł do domu przez okno/nie wszedł do domu. 

B. Ludzie mieli ze sobą kije/cegłę. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ  

ZADANIE 1 

A. Kto pracuje w szkole? 

B. Czyi rodzice pojechali do Poznania? 

C. Jaki jest Michał? 

D. Jakie drzewa rosną w lesie? 

E. Co kupiła Marta? 

 

Zadanie 2 

A. mecz. 

B. uczeń. 

C. badacz. 

D. czoło. 

E. czuwać. 

F. czarownica. 

G. czekolada. 

 

 

 



Zadanie 3 

A. Cześć.  Jak masz na imię? 

B. Mam na imię Anna.  

C. Dzień dobry.  Jak się pan nazywa? 

D. Nazywam się Maciej Borecki. 

 

Zadanie 4 

I. C 

II. A.P, B. F 

III. C 

IV. A. Zwierz wszedł do domu przez okno/nie wszedł do domu. 

       B. Ludzie mieli ze sobą kije/cegłę. 

 

 


